
 
Política de Privacidade – CDF 

 
O aplicativo CDF foi desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho e é disponibilizado sem custos. 
 
Este comunicado tem por objetivo informar sobre a política de proteção de dados pessoais e 

privacidade, voltada aos usuários. 
 
Os termos utilizados nesta política estão definidos na Lei 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD). 
 
Ao utilizar este aplicativo você automaticamente concorda com esta política, os dados pessoais 

coletados têm o objetivo de disponibilizar e melhorar o aplicativo para uma melhor experiência aos 

usuários. Nós coletamos e tratamos dados pessoais dos usuários de nosso aplicativo apenas para 

finalidades legítimas, sob boas práticas consagradas em normas técnicas ou regulamentares e nos 

casos em que a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) permite o tratamento, 

coletando os seguintes tipos de dados pessoais: 
 

● Nome  
● E-mail  
● Gênero  
● Data de Nascimento  
● Estado  
● Cidade  
● Foto 

 
 
A Fundação Roberto Marinho não compartilha dados pessoais com nenhuma organização além das 

citadas nesta política. 
 
Serviços de Terceiros 
 
Queremos informar aos usuários deste aplicativo que esses terceiros têm acesso aos seus dados 

pessoais. O motivo é realizar as tarefas atribuídas a eles em nosso nome. No entanto, eles são 

obrigados a não divulgar ou usar as informações para qualquer outra finalidade. O aplicativo CDF 

utiliza serviços de terceiros que podem coletar seus dados pessoais para identificá-lo, estes aplicativos 

possuem as seguintes políticas de privacidade: 
 

● Google Play Services  
● Unity 

 
Este aplicativo pode conter links para outros sites. Se você clicar em um link de terceiros, será 

direcionado a sites externos que não são operados por nós. Portanto, recomendamos enfaticamente 

que você analise a Política de Privacidade desses sites. Não temos controle e não assumimos 

responsabilidade pelo conteúdo, políticas de privacidade ou práticas de quaisquer sites ou serviços de 

terceiros. 
 
Em caso de erro no aplicativo, coletaremos dados do seu telefone para promover a correção e 

melhoria por meio de um serviço chamado Log Data. Os dados pessoais coletados são por exemplo:  
● Endereço de protocolo da Internet ("IP") do dispositivo,  
● Nome do dispositivo,  
● Versão do sistema operacional,  
● Configuração do aplicativo ao utilizar nosso serviço,  
● Hora e a data de uso do serviço e outras estatísticas. 



 
Podemos empregar empresas terceirizadas e indivíduos para: 
 

● Facilitar nosso serviço;  
● Fornecer o Serviço em nosso nome;  
● Executar serviços associados ao serviço;  
● Ajudar a analisar como nosso serviço é usado. 

 

 

Cookies 
 

Este aplicativo não utiliza cookies. 
 

Segurança 
 

Este aplicativo segue padrões de segurança inspirados por boas práticas internacionalmente aceitas e por 

normas técnicas. Porém, como é notório na Internet, isto não garante contra incidentes de segurança ou de 

vazamento de dados, em vista sobretudo da contínua diversificação dos riscos cibernéticos. 
 
Privacidade das crianças 
 

Esses Serviços não se dirigem a crianças (abaixo de 12 anos), e não coletam informações que possam 

identificar dados pessoais. 
 
Mudanças nesta Política de Privacidade 
 

Podemos atualizar nossa Política de Privacidade de tempos em tempos. Portanto, é recomendável 

revisar esta página periodicamente para verificar quaisquer alterações. Iremos notificá-lo de quaisquer 

alterações, publicando a nova Política de Privacidade nesta página. 
 
Se você tem qualquer dúvida a respeito de como nós tratamos os seus Dados Pessoais ou gostaria de 

fazer algum requerimento, entre os previstos na LGPD, por favor, entre em contato com nosso 

Encarregado, nos seguintes endereços do contato: privacidade@frm.org.br 

 

Solicitação de exclusão de contas e dados 

Para solicitar a exclusão de suas informações pessoais e conta, envie um e-mail para 

cdf@playerum.com.br com seu e-mail cadastrado no game CDF.  

mailto:privacidade@frm.org.br
mailto:cdf@playerum.com.br

